NOC S ANDERSENEM
„Hurá do školky!“, těmito slovy paní učitelky vítaly děti, které s úsměvem a s radostí přišly
ve čtvrtek 20. února 2020 na premiéru společného nocování. Rodiče přivedli 15 předškoláků
ze tříd u motýlka a u šnečka na „Noc s Andersenem“.
Program akce byl bohatý: hry (pohybové, na čaroděje, my dáme ruku sem, atd.), soutěže
a stezka odvahy, po níž děti došly k uhodnutí pohádky, která je celým večerem provázela.
Pohádka „O statečném cínovém vojáčkovi“ čekala na děti ze třídy u motýlka. Malí hrdinové
našli na stezce obálku se svým jménem. Uvnitř objevili obrázek ve formě puzzle. Po složení
a nalepení na papír společně přemýšleli, která Andersenova pohádka je provází aktivitami
celého večera. Paní učitelka dětem přečetla pohádku a děti složily pomocí obrázků příběh. Po
převyprávění pohádky si každý vymodeloval svého cínového vojáčka. Již v průběhu večera
děti společně složily loďku, na které vojáček plul. Předškoláci opravdu dobře spolupracovali
a díky tomu vše zvládli!
Děti na šnečkovi prošly stejnou stezkou odvahy jako kamarádi ze třídy u motýlka. Hledaly
obálku se svou značkou, kterou mají ve školce. Po složení obrázku přišly společně na
pohádku, kterou jim paní učitelka též přečetla, a společně sestavily děj pohádky. Předškoláci
ze šnečka zdramatizovali pohádku „Princezna na hrášku“ a poté ji zahráli kamarádům ve třídě
u motýlka. Malí diváci pohádku hned poznali a bouřlivým potleskem odměnili herce za
krásný výkon.
Největším dobrodružstvím se stala příprava ke spánku: nafukování karimatek, rozbalování
spacáků – to bylo něco!
Ráno na všechny účastníky čekala výborná snídaně, kterou připravila paní učitelka Lenka.
Spaní ve školce bylo pro předškoláky obrovským společným zážitkem.
Velké poděkování patří paní učitelce Lence Kalvodové a Erice Pithartové, které akci
připravily, a také paní učitelce Jiřině Kvisové a paní ředitelce Irmě Celundové, které se
v průběhu večera na soutěžích a hrách podílely.
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